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Efekty uczenia się

Poziom zgodnie z Ramami Kompetencji (IO1): podstawowy/umiarkowany/wysoki

Po ukończeniu tego modułu nauczania będziesz potrafił:

 zrozumieć znaczenia bezpieczeństwa, ochrony i niezawodności narzędzi cyfrowych;

 zyskać motywację do aktywnego zaangażowania się w działania w zakresie T&L sprzyjające włączeniu społecznemu;

 korzystać z narzędzi cyfrowych do rozwoju osobistego i zawodowego;

 doskonalić umiejętności komunikacyjne;

 doskonalić umiejętności przygotowywania, tworzenia i prezentowania treści;

 zwiększyć kompetencje w zakresie oceny cyfrowej;

 doskonalić umiejętności udostępniania materiałów, dokumentów i zasobów w Internecie;

 doskonalić umiejętności zarządzania klasą za pomocą technologii cyfrowej

 doskonalić umiejętności cyfrowych w celu stosowania elastycznych rozwiązań.
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Temat 1. Wprowadzenie do obsługi komputera i korzystania z Internetu dla osób

dorosłych o niskich kwalifikacjach

Umiejętności informatyczne to szerokie pojęcie, które obejmuje

umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem. Obejmuje ono

umiejętności poszukiwania, tworzenia, przekazywania i oceniania

informacji.

Edukacja cyfrowa to przyszłość nauki, która wypełnia lukę między szkołą

a domem. Wszystkie osoby powinny mieć zagwarantowany równy udział

w nauczaniu i uczeniu się z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK), innowacyjnych zasobów cyfrowych i metodologii

sprzyjających włączeniu społecznemu.

Daje to dodatkowo możliwość wprowadzenia kontekstu emocjonalnego do

zdobywanej wiedzy, umiejętności lub kompetencji w celu praktycznego

zarządzania rozwojem osobistym i zawodowym zmierzającym do

doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych.

Co więcej, dzięki TIK można przećwiczyć określone zachowania

w realistycznych kontekstach, łącząc rzeczywistość z wirtualnością, aby

porównać różne sytuacje i przetestować nowe rozwiązania.

Definiowanie kluczowych pojęć i umiejętności 
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Definiowanie kluczowych pojęć i umiejętności - ciąg dalszy 

Internet jest narzędziem służącym do przekazywania wiedzy,

a komputer (lub dowolne urządzenie mobilne z dostępem do

Internetu) wspiera ten proces. Osoby dorosłe o niskich

kwalifikacjach, bez wcześniejszego doświadczenia w korzystaniu

z technologii informacyjno-komunikacyjnych, posiadające jedynie

podstawową wiedzę na temat cyfryzacji lub nieposiadające

umiejętności na przyszłość, w ostatecznym rozrachunku

w większości skorzystają z rozwiązań oferowanych przez nowe

technologie, ponieważ większość najnowszych technologii ma na

celu uproszczenie naszego życia. Wyzwaniem jest wykorzystanie

pełnego potencjału Internetu do edukacji przedsiębiorczości

sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Ktoś, kto potrafi korzystać z otaczającej go technologii, by

kontaktować się ze światem, jest nazywany cyfrowym

obywatelem. Umiejętność posługiwania się technologią cyfrową

jest jedną z najbardziej podstawowych umiejętności, zwłaszcza

w zakresie przedsiębiorczości.
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Bezpieczeństwo, ochrona i niezawodność narzędzi cyfrowych - wprowadzenie

Bezpieczeństwo, ochrona i niezawodność narzędzi cyfrowych - mają duże znaczenie niezależnie od rodzaju aktywności cyfrowej,

zarówno offline, jak i online, i nigdy nie powinny być lekceważone. Zawsze należy czuć się komfortowo z informacjami,

którymi się dzielimy, narzędziami, których używamy i tym, co widzimy na ekranie. Wiąże się to z wiedzą na temat podstaw

bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z technologii cyfrowych w celu poszukiwania informacji,

komunikacji, tworzenia treści i rozwiązywania problemów.

Bez wątpienia Internet jest cennym źródłem informacji dla osób w różnym

wieku. Należy pamiętać, że cyfryzacja umożliwia współpracę (np. za

pośrednictwem platform internetowych) oraz dostęp do większej ilości

zasobów (np. materiałów edukacyjnych i wiadomości). Jednak wraz z rosnącą

ilością informacji w sieci i zwiększoną liczbą użytkowników internetu rosną też

potencjalne zagrożenia, których należy być świadomym.

Cyberatak to przestępstwo, które może przybierać różne formy, w tym

nawoływania do nienawiści, publikowania zdjęć/informacji bez zgody danej

osoby, prześladowania lub kradzieży danych.

Aby zapobiec takim sytuacjom, jeśli jakakolwiek informacja znaleziona

w Internecie wygląda podejrzanie, należy natychmiast wycofać się z dalszych

działań w tym zakresie, zachować czujność w odniesieniu do procesów

trwających na urządzeniu cyfrowym i włączyć bezpieczne przeglądanie

w ustawieniach przeglądarki, a nie sprawdzać, czy ukryte działanie miało na

celu uszkodzenie urządzenia lub kradzież danych.
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Środki bezpieczeństwa mają fundamentalne znaczenie, szczególnie ważne z punktu widzenia przedsiębiorczości.

Bezpieczeństwo, ochrona i niezawodność narzędzi cyfrowych – podstawy bezpieczeństwa w Internecie

Jakie są niektóre podstawy?

Ochrona danych wrażliwych jest w UE obowiązkowa od 25 maja 2018 r.

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, GDPR). Rozporządzenie to

wprowadza ograniczenia zarówno w zakresie gromadzenia, jak i

wykorzystywania danych, wyjaśniając, co oznaczają pojęcia ochrona

danych i prywatność danych. W rezultacie Twoje dane nie mogą być

wykorzystywane, jeśli nie wyrazisz na to zgody (a także nie możesz

wykorzystywać żadnych danych klienta bez jego zgody).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Module 7.

W takim razie ważne jest, aby aktualizować oprogramowanie i aplikacje,

aby wszelkie inne wysiłki były opłacalne. Będzie to miało wpływ na

działania wykonywane przez Ciebie, ale także przez klientów Twojej firmy.

Klienci Twojej firmy szukają informacji głównie w Internecie, dlatego tak

ważne jest zabezpieczenie Twojej obecności w sieci już od pierwszej

aktywności online. Odwiedzający są zainteresowani zasadami

(gromadzenie danych, zakupy lub wysyłka), co zwiększa

prawdopodobieństwo dalszego badania treści, jeśli są one łatwo dostępne

(np. na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych).

Dlaczego? 

Skuteczne środki bezpieczeństwa zapewniają nie tylko

bezpieczeństwo własne, ale także bezpieczeństwo

działalności biznesowej i informacji o klientach.

W zależności od rodzaju działalności użytkownika

stosowane będą różne środki bezpieczeństwa.
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Podstawowym środkiem bezpieczeństwa, który należy wykonać jeszcze przed

wyszukiwaniem informacji w Internecie, jest sprawdzenie, czy sieć, z którą chcemy się

połączyć, jest stabilna i zaufana.

Następnie podczas odwiedzania różnych stron internetowych, zwłaszcza po raz

pierwszy, upewnij się, że adres nie jest błędnie wpisany, aby nie narazić się na oszustwo

lub zainfekowanie wirusem urządzenia.

Witrynę można również zweryfikować, sprawdzając, czy posiada ona certyfikat SSL.

Bezpieczeństwo, ochrona i niezawodność narzędzi cyfrowych - odpowiedzialne korzystanie z 

technologii cyfrowych w celu uzyskania informacji 

Co to oznacza?

SSL to skrót od Secure Sockets Layer. Jest to protokół bezpieczeństwa, który tworzy

zaszyfrowane połączenie między serwerem WWW

a przeglądarką internetową. Jest on stosowany do zabezpieczania połączeń między

serwerem a przeglądarką, w tym transakcji, transferu danych, logowania i

przeglądania mediów społecznościowych. Aby sprawdzić, czy dana witryna posiada ten

certyfikat, należy poszukać kłódki (zielonego paska) lub oznaczenia "HTTPS" na pasku

adresu. Litera "S" oznacza "secure" w skrócie "HTTPS".

Bezpieczne przeglądanie oznacza także coś innego.

Zaleca się wyczyszczenie historii przeglądania (i plików cookie), dzięki czemu

preferencje, dane i inne informacje dotyczące aktywności w sieci zostaną usunięte, a

użytkownik nie będzie <śledzony w sieci>. Zachowanie prywatności to dobra praktyka,

której warto przestrzegać.
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Odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych do komunikacji oznacza z jednej strony konieczność starannej selekcji

treści udostępnianych innym w Internecie, a z drugiej - ostrożność w wyborze platform komunikacyjnych, z których się

korzysta.

Dobrą praktyką jest utrzymywanie kont w mediach społecznościowych lub profili na komunikatorach w tajemnicy, aby osoby

niepowołane nie miały dostępu do Twoich informacji. Staje się to jeszcze ważniejsze, jeśli korzystasz z tych kont, aby

kontaktować się z klientami. Należy zachować ostrożność przy wprowadzaniu danych osobowych i poufnych do sieci,

ponieważ nie można mieć pewności, gdzie i jak długo dane są przechowywane, a także kto ma do nich dostęp.

W związku z tym należy tworzyć unikalne hasła, które należy co jakiś czas zmieniać, np. kombinację wielkich i małych

liter, cyfr, symboli lub znaków specjalnych, i zawsze pamiętać o wylogowaniu się z kont, zwłaszcza gdy dostęp do nich

uzyskuje się z innego urządzenia.

Podczas otwierania wiadomości należy również pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Nie należy otwierać

załączników nieznanego pochodzenia ani pobierać plików z chmur udostępnianych przez klientów, jeśli mają one podejrzane

tytuły lub pochodzą z nieznanych adresów.

Wybór platformy komunikacyjnej dla przedsiębiorczości powinien w dużym stopniu zależeć od preferencji Twoich klientów,

aby narzędzie to było przydatne w procesie komunikacji.

Bezpieczeństwo, pewność i niezawodność narzędzi cyfrowych - odpowiedzialne korzystanie 

z technologii cyfrowych w komunikacji
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Technologia cyfrowa ułatwia tworzenie treści dzięki dostępności różnych narzędzi. Szczególnie w przypadku przedsiębiorczości

umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym jest niezbędna. W środowisku cyfrowym jest wiele narzędzi do

wyboru. Pakiet Microsoft Office z programami Word, Excel i PowerPoint to główne programy, które należy opanować,

przynajmniej na poziomie podstawowym.

Bezpieczeństwo, ochrona i niezawodność narzędzi cyfrowych - odpowiedzialne wykorzystanie 

technologii cyfrowych do tworzenia treści

Treści stworzone w trybie offline można następnie udostępniać online za pośrednictwem różnych kanałów. Mimo że nie masz

kontroli nad informacjami o sobie publikowanymi przez innych, masz kontrolę nad materiałami, które publikujesz w sieci, aby

dotrzeć do opinii publicznej. Dlatego wszelkie treści, które tworzysz i udostępniasz w sieci, czy to w mediach społecznościowych,

w wiadomościach e-mail, czy na blogach, powinny być sprawdzone, aby nie obrażały nikogo i abyś przestrzegał praw autorskich

w przypadku, gdy wykorzystujesz, ponownie wykorzystujesz lub modyfikujesz treści innych osób.

Jaki program wybrać dla danego typu treści?

Program Microsoft Word służy do tworzenia dokumentów tekstowych, które mogą zawierać

różne grafiki lub wykresy. Za jego pomocą można na przykład przygotować raporty

z wykresami kołowymi lub zestawieniami materiałów.

Chociaż tabele można tworzyć w programie Microsoft Word, lepszym wyborem do tego celu

będzie Microsoft Excel, który jest programem przeznaczonym do tworzenia tabel, ale

także obliczeń i oddzielnych arkuszy danych w jednym dokumencie. Będzie on przydatny w

kontroli finansów.

Microsoft PowerPoint służy do tworzenia prezentacji, np. takich jak ta, i w porównaniu

z dokumentami tekstowymi powinien być połączeniem tekstu i grafiki, ułatwiającym

przekazywanie informacji. W przedsiębiorczości będzie on przydatnym wsparciem podczas

prezentowania produktu/rozwiązania przed publicznością.
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Rozwiązywanie problemów rozwija myślenie komputacyjne, w tym myślenie logiczne, myślenie projektowe i umiejętności

analityczne. Jest to umiejętność potrzebna do tworzenia wartościowych treści, zarówno w Internecie, jak i poza nim. W tym

celu należy być uczciwym, etycznym i rozumieć swoich odbiorców, by móc się do nich odpowiednio zwracać.

Bez względu na rodzaj wybranego programu komputerowego zaleca się zapisywanie dokumentu w trakcie jego

przygotowywania (Ctrl+S), aby nie utracić żadnych danych, np. w przypadku aktualizacji systemu lub braku zasilania, ale

także aby był on zaktualizowany, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do wszystkich dostępnych funkcji.

Jednak nawet przy stosowaniu opisanych wcześniej metod mogą wystąpić problemy z oprogramowaniem lub sprzętem.

Bezpieczeństwo, ochrona i niezawodność narzędzi cyfrowych - odpowiedzialne wykorzystanie 

technologii cyfrowych do rozwiązywania problemów 

Co w takim razie powinieneś zrobić?

Rozwiązywanie problemów. Oznacza to, że należy spróbować wykryć problem:

wyłączyć program/stronę/ przeglądarkę, uruchomić ją ponownie (lub nawet

urządzenie cyfrowe), sprawdzić zasilanie i kable (komputer stacjonarny),

przeskanować podłączone urządzenia zewnętrzne (np. pendrive lub dysk).

Zaleca się także współpracę w celu rozwiązywania problemów, dzielenie się

opiniami oraz opracowywanie schematów dostosowywania, korygowania

i ponownego wykorzystywania wytworzonych treści. Dzięki praktycznemu

zastosowaniu tego materiału rozwiniesz umiejętności na wyższym poziomie,

przydatne w życiu osobistym i zawodowym.
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Na motywowanie dorosłych uczniów do aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych

duży wpływ ma poziom umiejętności, jakimi się oni wykazują, ich zainteresowanie

różnymi narzędziami, a także znajomość różnych technik i gotowość do angażowania

się w nowe metody nauczania.

Andragogika jest dyscypliną bardziej złożoną niż pedagogika, obejmującą założenia

dotyczące gotowości do uczenia się w zależności od potrzeb, doświadczenia,

samokierowania, skupienia na problemie, uczenia się opartego na wiedzy i motywacji

wewnętrznej (wg Knowlesa).

Cyfryzacja zwiększyła motywację, oferując o wiele więcej form treści cyfrowych,

które urozmaicają nauczanie i uczenie się (T&L), odchodząc od tradycyjnych form

standardowych podręczników.

Przez treści cyfrowe rozumie się dane i zasoby cyfrowe, w tym między innymi:

informacje w Internecie, strony internetowe, treści multimedialne (obrazy, audio lub

wideo), gry online, interaktywne quizy, oprogramowanie, aplikacje edukacyjne, sieci

społecznościowe, wirtualne środowiska nauki oraz zdigitalizowane materiały

edukacyjne - takie jak moduły kursów B-LAND.

Jak motywować uczniów do aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych - wprowadzenie
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Istnieje wiele różnych technik mających na celu motywowanie do nauki, zachęcanie do kreatywności i promowanie otwartej

komunikacji. W kontekście osób dorosłych o niskich kwalifikacjach oraz edukacji w zakresie przedsiębiorczości szczególnie polecane są

poniższe techniki:

Jak motywować uczniów do aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych - techniki

Uczenie się eksperymentalne, znane także jako uczenie się przez działanie, daje możliwość

autorefleksji i uczenia się na błędach podczas ćwiczeń w rzeczywistym kontekście, np.

hodowanie roślin w celu poznania cykli sezonowych. Może to być także część strategii pracy

zespołowej.

Wsparcie rówieśnicze, znane także jako współpraca rówieśnicza, to technika grupowa

polegająca na wymianie doświadczeń między co najmniej dwiema osobami o podobnych

cechach (miejsce pracy, rodzaj stanowiska, wiek, poziom umiejętności).

Uczenie się przez uczestnictwo, znane także jako uczenie się we współpracy, koncentruje się

głównie na współpracy między uczącymi się osobami, które dochodzą do wniosków i

uczestniczą w działaniach podejmowanych wspólnie jako grupa w celu uczenia się.

Flipped learning ma na celu odwrócenie tradycyjnego schematu nauczania i uczenia się, tak

by teoria była przyswajana w domu, a w klasie stosowane były praktyczne rozwiązania.

Gamifikacja to wciąż nowy trend w edukacji, często łączony z m-learningiem (uczeniem się

na urządzeniach mobilnych), wprowadzający elementy gier do procesu uczenia się, aby

uczynić go bardziej zabawnym. Podobnie jak wcześniej wspomniane techniki, może ona

gromadzić grupę uczniów w celu rozwiązania problemu, ale dodatkowo może zawierać

system nagród, np. punkty lub cyfrowe odznaki.

Oprócz powszechnie stosowanych i niezawodnych technik, dużą wartość motywacyjną mają rozwiązania AR (Augmented Reality -

rzeczywistość rozszerzona) i VR (Virtual Reality - rzeczywistość wirtualna), wymagające jednak inwestycji. Umożliwiają one połączenie

świata wirtualnego z rzeczywistym w celu projekcji nowych środowisk lub sytuacji.
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Digitalizacja przynosi korzyści każdemu człowiekowi, a narzędzia cyfrowe, jeśli są efektywnie

wykorzystywane, służą rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Zarówno w domu, jak i w pracy można

wykonywać różne czynności, które wymagają korzystania z narzędzi cyfrowych. Jednak w szybkim

tempie życia oczekuje się elastycznych rozwiązań, które zwiększają koncentrację,

a nie marnują czas.

Powinieneś zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, co oznacza, że masz czas na

hobby, przyjaciół i rodzinę, a także efektywnie wykorzystywać narzędzia cyfrowe (kalendarze cyfrowe,

aby dotrzymywać terminów, aplikacja pocztowa, aby szybko czytać

i odpowiadać na otrzymane informacje, media społecznościowe, aby pozostawać w kontakcie ze

społeczeństwem lub klientami). Upewnij się jednak, że nie jesteś nadmiernie uzależniony od nowych

technologii, które zastępują proste procesy myślowe u osób od nich uzależnionych.

Podczas gdy uczenie się poprzez pracę daje możliwość rozwijania umiejętności miękkich, ćwiczenia

rozwiązywania problemów i oceny odporności na stres, warto skorzystać

z doświadczenia, jakim są staże, staże typu job shadowing lub wolontariat, także po to, by rozwijać

umiejętności informatyczne. Samodzielne uczenie się poprzez pracę badawczą i udział w cyfrowych

rozwiązaniach dla przedsiębiorczości również wpłynie na Twój rozwój.

Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe do rozwoju osobistego i zawodowego?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, skorzystasz z narzędzi cyfrowych z co najmniej trzech z następujących powodów: komunikacja, łączność,

dostępność, nowe możliwości, produktywność, przechowywanie danych, oszczędność kosztów i czasu, precyzja, promocja, zwiększenie

sprzedaży, ułatwienie elastycznych metod płatności i wielokanałowość - to tylko niektóre z nich.

Oprócz umiejętności pracy w zespole, kreatywności, poczucia innowacyjności i zdolności komunikacyjnych, pracodawcy poszukują

u swoich przyszłych pracowników także kompetencji cyfrowych.
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Mimo że dostępne są bardziej złożone technologie komunikacyjne, poczta elektroniczna

jest nadal powszechnie używana do komunikacji w sieci. Istnieje kilka kluczowych cech

każdej poczty elektronicznej.

Zacznij od mocnego tematu ("tytułu" e-maila), który decyduje o pierwszym wrażeniu.

Jest to test dla Ciebie, czy jesteś w stanie przyciągnąć odbiorcę Twojego e-maila.

Główna treść e-maila powinna być przygotowana w języku i stylu odpowiednim dla

odbiorcy, np. formalnym, gdy piszesz do klienta lub wysyłasz CV, i nieformalnym, gdy

jest to e-mail osobisty. Pamiętaj o dodaniu nagłówka, tj. imienia i nazwiska odbiorcy,

oraz podpisu na końcu. E-maile nie powinny pozostać anonimowe. Upewnij się też, że

masz poprawny adres e-mail odbiorcy. Na koniec sprawdź, czy załączniki nie są "zbyt

ciężkie" i czy są właściwe.

Narzędzia cyfrowe do komunikacji - poczta elektroniczna

Istnieje wielu dostawców usług poczty elektronicznej, a większość z nich jest bezpłatna. Zaleca się posiadanie konta Gmail

(firmy Google), aby po zalogowaniu się do poczty Gmail można było korzystać z Dokumentów Google lub nawet z serwisu

YouTube. Konto Google umożliwia także weryfikację w różnych usługach w Internecie.

W biznesie powszechnie używany jest także program Microsoft Outlook.

Poczta elektroniczna to potężne narzędzie w przedsiębiorczości, zwłaszcza ze względu na odległość i ograniczenia

w komunikacji. Jednak czas wysyłania e-maili może mieć znaczenie, np. jeśli grupą docelową są dostawcy produktów rolnych, to

najprawdopodobniej będą oni otwierać swoje skrzynki pocztowe wieczorami po pracy, natomiast jeśli są to przedstawiciele usług

zlecanych przedsiębiorstwom zewnętrznym, np. logistyki lub marketingu, to najprawdopodobniej dotrzesz do nich w ciągu dnia.



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Temat 2. Umiejętności korzystania z komputera i Internetu niezbędne w 

nauczaniu i uczeniu się 

Media społecznościowe to potężne narzędzie komunikacji, ponieważ można dotrzeć do całego świata, oczekiwać natychmiastowej

reakcji, a nawet śledzić trendy rynkowe czy zachowania ludzi.

Media społecznościowe przeżywają swój rozkwit wraz z rosnącą liczbą funkcji, które mają do zaoferowania. Pierwszym z nich był

Facebook i choć był on przeznaczony dla studentów, obecnie istnieją inne podobne platformy, które są chętnie wybierane, także

w celu wspierania działalności biznesowej.

Wybór kanałów mediów społecznościowych do celów biznesowych będzie zależał od rodzaju prowadzonej działalności. Instagram lub

Pinterest są zalecane dla bardziej "wizualnych sektorów" (meble, kulinaria), natomiast YouTube, jeśli będziesz udostępniać

demonstracje wideo swojego produktu (proces instalacji) lub lokalizacji (gospodarstwo rolne). Najbardziej profesjonalnym kanałem

mediów społecznościowych jest LinkedIn. Jest on również przydatny w poszukiwaniu pracy - informacje zawarte w Twoim profilu

będą przeglądane przez potencjalnych pracodawców, a Ty sam możesz wyszukiwać oferty pracy na platformie, aby bezpośrednio

aplikować na dane stanowisko. Twitter służy do przesyłania krótkich wiadomości o długości do 280 znaków. Natomiast Facebook

pozostaje dość uniwersalny, zarówno dla profili biznesowych, jak i osobistych.

Cyfrowe narzędzia komunikacji - media społecznościowe

Zaleca się stosowanie tzw. #hashtagów

w mediach społecznościowych, aby

dotrzeć ze swoimi postami do większej

liczby odbiorców.

https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.youtube.com/
https://www.linkedin.com/home
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
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Wideo rozmowy zyskały na popularności wraz ze wzrostem liczby spotkań

online, wynikającym z przejścia na pracę zdalną w czasach globalnej

pandemii wirusa Covid-19. To właśnie wtedy coraz więcej osób

korzystających z wideo rozmów zaczęło doceniać tę szybką formę

kontaktu z innymi, aby dojść do wniosków, rozwiać wątpliwości,

rozwiązać problemy lub po prostu wymienić się informacjami.

Uczestnicząc w rozmowach wideo, można ćwiczyć umiejętności

komunikacyjne i ekspresyjne.

Skype i Zoom to najczęściej używane w biznesie platformy do

prowadzenia rozmów wideo. Dzięki nim możesz udostępniać swój ekran

nawet wielu rozmówcom, wysyłać wiadomości błyskawiczne lub

prowadzić rozmowy wideo w cztery oczy. WhatsApp i Facebook

Messenger są częściej wybierane do rozmów osobistych.

Cyfrowe narzędzia komunikacji – wideo rozmowy

https://www.skype.com/en/
https://zoom.us/
https://www.whatsapp.com/
https://www.messenger.com/
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PowerPoint to aplikacja firmy Microsoft służąca do tworzenia prezentacji w formie pokazu slajdów. Jest to bardzo podstawowe

narzędzie, ale jednocześnie łatwe w użyciu.

Prezi to oprogramowanie do tworzenia prezentacji podobne do PowerPointa, ale oparte na przeglądarce internetowej. Od PowerPointa

Prezi różni się także tym, że nie ma formy slajdów, lecz ekranów (canvas), które pozwalają na bardziej interaktywną prezentację.

Korzystanie z tego rozwiązania jest bezpłatne.

Canva jest przykładem bardziej zaawansowanego narzędzia, ponieważ służy nie tylko do tworzenia prezentacji, ale jest także

narzędziem do współpracy wizualnej, oferującym ogromną ilość szablonów do tworzenia różnego rodzaju materiałów, tj. zaproszeń,

broszur, wykresów, plakatów, prezentacji, filmów, logo firmy czy treści do mediów społecznościowych. Chociaż Canva może być

postrzegana jako program do projektowania, nie jest wymagane posiadanie umiejętności projektowania podobnych do tych

z Photoshopa, ponieważ narzędzie to jest bardzo intuicyjne i łatwe w użyciu, i to za darmo.

Innym rozwiązaniem jest Visme, czyli oprogramowanie do tworzenia prezentacji, ale także samouczków wideo, wykresów

i dokumentów biznesowych (papieru firmowego lub faktur). Korzystanie z tego rozwiązania jest jednak ograniczone w przypadku

darmowego konta, ponieważ można jedynie pobrać swoją pracę w formacie JPG, w przeciwnym razie można ją prezentować online.

Narzędzia cyfrowe do tworzenia treści i prezentacji - PowerPoint, Prezi, Canva i Visme.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/powerpoint
https://prezi.com/
https://www.canva.com/
https://www.visme.co/
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Screencast-O-Matic to oprogramowanie, które umożliwia nagrywanie wideo. Możesz przechwycić ekran, aby zrobić

prezentację, nagrać siebie lub udostępnić prezentację. Rozwiązanie to jest wykorzystywane do tworzenia samouczków

wideo, filmów e-learningowych lub do prezentacji konferencyjnych. Aby uruchomić rejestrator i przechwytywać ekrany,

zaleca się pobranie aplikacji desktopowej. Maksymalny czas trwania pojedynczego filmu wynosi 15 minut, ale można tworzyć

wiele filmów, np. według tematów. Filmy można przechowywać w trybie online (widok prywatny lub publiczny) lub pobierać

w formacie mp4.

Wszystkie wymienione narzędzia do tworzenia i prezentowania treści są przeznaczone dla biznesu i edukacji (i mogą być

wykorzystywane np. w nauczaniu hybrydowym).

Cyfrowe narzędzia do tworzenia i prezentacji treści - Screencast-O-Matic 

https://screencast-o-matic.com/
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Google Forms to rodzaj Dokumentu Google, co oznacza, że do tworzenia ocen potrzebne jest konto Google, chyba że

wypełniasz tylko ocenę, wtedy wystarczy bezpośredni link. To rozwiązanie internetowe oferuje szablony do wyboru,

a właściciel kwestionariusza widzi wyniki, które mogą być dalej analizowane. Jest to kolejne rozwiązanie, które pozwala na

współpracę między użytkownikami.

Kahoot! to wciągająca platforma oparta na grach edukacyjnych, na której można tworzyć gry edukacyjne, quizy lub

samooceny oraz dołączać do kahootów tworzonych przez innych za pomocą kodu PIN. To rozwiązanie umożliwiające uczenie

się przez działanie pozwala uczniom mieć kontrolę nad procesem kształcenia i szkolenia. Można go używać za darmo

z maksymalnie trzema rówieśnikami lub zdecydować się na wypróbowanie pełnej wersji za darmo przez okres 7 dni.

Często porównywany z Kahoot! jest Mentimetr, narzędzie do krótkiej oceny, które może być używane do sprawdzania

informacji, zadawania pytań, a nawet zbierania pomysłów podczas burzy mózgów. Jest to proste rozwiązanie umożliwiające

uzyskanie informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym. Uważa się, że Mentimetr lepiej sprawdza się w biznesie, choć wyniki są

anonimowe.

AnswerGarden to kolejne rozwiązanie umożliwiające przekazywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Można go

używać raczej jako narzędzia do burzy mózgów oraz w zadaniach realizowanych wspólnie z grupami (podczas konferencji lub

zajęć T&L). Jest w pełni anonimowy, nie jest czasochłonny i sugerowany dla krótkich odpowiedzi. Jest to rozwiązanie

bezpłatne.

Cyfrowe narzędzia do oceny - Google Forms, Kahoot!, Mentimeter i AnswerGarden

https://www.google.com/drive/
https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
https://answergarden.ch/
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Przechowywanie dokumentów w Internecie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na nowe

rozwiązania w zakresie przechowywania dokumentów.

Chmury obliczeniowe to sposób udostępniania i przechowywania dokumentów online. Są to

wirtualne przestrzenie do przechowywania plików, udostępniania plików, a nawet ochrony

plików (tworzenia kopii zapasowych). Rozwiązanie to pozwala na przechowywanie

dokumentów, zdjęć lub plików w jednej wirtualnej przestrzeni.

Popularne i często używane narzędzia cyfrowe do udostępniania i przechowywania

dokumentów w Internecie to:

WeTransfer - za darmo można udostępniać pliki o rozmiarze do 2 GB. Serwis został nazwany

<prawie przedsiębiorcą społecznym>, wspierając wiele kreatywnych projektów.

DropBox, za darmo przez 30 dni, do udostępniania i przechowywania plików

o pojemności od 3 GB do 5 GB.

Prezentowane rozwiązania są kompatybilne z urządzeniami mobilnymi, tabletami

i komputerami.

Można też rozważyć inne rozwiązania w zakresie udostępniania lub przechowywania danych

cyfrowych. Decyzja o tym, które rozwiązanie wybrać, często wynika

z konieczności rejestracji. Użytkownicy preferują narzędzia bez rejestracji, ale także takie,

które wymagają instalacji oprogramowania.

Narzędzia cyfrowe do udostępniania i przechowywania danych - WeTransfer i DropBox

https://wetransfer.com/
https://www.dropbox.com/?landing=dbv2
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Dysk Google to powszechnie używane rozwiązanie do

przechowywania i udostępniania plików. Jest on zintegrowany

z innymi narzędziami Google (Dokumenty, Kalendarz, Formularze,

Arkusze, Zdjęcia itp.). Aby korzystać z tego rozwiązania, konieczne

jest posiadanie konta Gmail/Google.

Instrukcje dotyczące korzystania z usługi Google Drive w celu

udostępniania pojedynczych zasobów (na przykład dokumentów lub

slajdów):

1. Wybierz zasób, który chcesz udostępnić.

2. Prześlij zasób na swoje konto Google.

3. Na ekranie zasobu w prawym górnym rogu pojawi się napis

"Udostępnij", który należy kliknąć.

4. Wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić swój zasób, lub

wybierz go z listy.

5. Zdecyduj, czy użytkownicy mogą tylko przeglądać, czy także

komentować lub edytować plik, zaznaczając odpowiednią rolę.

6. Po kliknięciu przycisku "Gotowe" powiadomienie zostanie wysłane

na adres(y) e-mail, który został wcześniej wprowadzony.

7. Jeśli nie chcesz wstawiać adresów e-mail, możesz również

skopiować łącze, aby udostępnić je innym osobom w Internecie.

Całkowity rozmiar plików przechowywanych na dysku wynosi 15 GB.

Narzędzia cyfrowe do udostępniania i przechowywania danych - Dysk Google

https://www.google.com/drive/
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Platformy współpracy online umożliwiają

szybki i łatwy dostęp do informacji.

Posiadając konto Google, można łatwo

współtworzyć klasę Google -

społecznościowe narzędzie do dzielenia

się zasobami, oceniania i ogólnego

nauczania/uczenia się. Uczniowie mogą

dołączyć do już istniejącej klasy,

natomiast szkoła/uniwersytet powinna

utworzyć klasę online. Aby dołączyć do

klasy, należy uzyskać kod klasy od

nauczyciela.

Narzędzia cyfrowe do zarządzania klasą - Google Classroom i Microsoft Teams

Z kolei Microsoft Teams to kolejne narzędzie do zarządzania klasą, które oferuje przestrzeń roboczą online i wideokonferencje.

Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem pakietu Microsoft 365, portalu internetowego lub aplikacji. Dostępna jest

wersja bezpłatna. Rozwiązanie to jest częściej wykorzystywane w szkołach niż w biznesie.

https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
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Moodle jest przykładem platformy współpracy często wybieranej dla cyfrowych klas/e-

learningu, zyskującej na popularności zwłaszcza w okresie transformacji do nauczania

zdalnego. Nowoczesny model nauczania i uczenia się jest połączeniem tradycyjnego

nauczania i uczenia się w klasie, CBT (Computer Based Training) i WBT (Web-Based

Training), wprowadzając blended learning dla bardziej elastycznej klasy. Ten tzw. pull

model uczenia się ułatwia uczącym się podejmowanie aktywnych działań i zwiększa ich

udział w nauczaniu i uczeniu się, koncentrując się bardziej na komunikacji i wpływając

na ich zaangażowanie w działania rozwijające kluczowe umiejętności. Jednak wraz

z rosnącym zapotrzebowaniem na zdalne rozwiązania i środowiska pracy szkolenia

zawodowe są możliwe także za pośrednictwem platform zarządzania nauczaniem,

takich jak Moodle.

Moodle umożliwia tworzenie spersonalizowanych środowisk nauczania i zapraszanie do

nich uczestników.

Z kolei MoodleNet to przestrzeń, w której można wyszukiwać otwarte treści

edukacyjne.

Narzędzia cyfrowe do zarządzania klasą - Moodle

https://moodle.org/
https://moodle.net/search?text=forestry
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Poniżej przedstawiamy kilka rekomendowanych narzędzi cyfrowych

(zwłaszcza aplikacji) służących do zdobywania informacji

i rozwiązywania problemów.

Tłumacz Google i Deepl pomogą w natychmiastowym tłumaczeniu

na wiele języków, także dokumentów.

Innym narzędziem wspomagającym naukę języka jest Duolingo,

które oferuje darmowe zestawy narzędzi do nauki języków obcych.

Aplikacja XE Waluty i Przekazy Pieniężne pomaga w przeliczaniu

kwot w różnych walutach, pokazywaniu kursów wymiany i śledzeniu

przekazów pieniężnych.

Mapy Google i Mapy Apple pomogą Ci zaplanować trasę, wyznaczyć

kierunek i znaleźć informacje o firmach.

Doodle to bezpłatne narzędzie do planowania spotkań, które wysyła

powiadomienia i wspomaga zarządzanie czasem.

Inne narzędzia cyfrowe do pozyskiwania informacji i rozwiązywania problemów

https://translate.google.com/
https://www.deepl.com/en/translator
https://www.duolingo.com/
https://apps.apple.com/us/app/xe-currency-money-transfers/id315241195
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xe.currency&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/xe-currency-money-transfers/id315241195
https://www.google.com/maps
https://www.apple.com/maps/
https://doodle.com/en/
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Temat 2. Umiejętności korzystania z komputera i Internetu niezbędne w 

nauczaniu i uczeniu się 

Sposób dostępu do informacji w Internecie zależy zasadniczo od czterech czynników.

Po pierwsze, ustawienia urządzenia. Oznacza to, że z panelu sterowania urządzenia można zarządzać funkcjami dostępności

- dźwiękiem, mową, tekstem lub aspektami wizualnymi - w celu ułatwienia dostępu do treści.

Po drugie, ustawienia przeglądarki. Oznacza to, że z poziomu przeglądarki można dostosować ustawienia, tak aby tylko

treści online były bardziej dostępne. W tym celu zainstaluj dodatek, np. rozszerzenia dostępności Chrome.

Po trzecie, widget dostępności. Oznacza to, że coraz więcej stron ma widżety, które mają na celu poprawę dostępności,

zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i ruchową, ale także dysleksją lub innymi trudnościami w uczeniu się,

między innymi poprzez wyróżnianie łączy, odstępy między tekstami, funkcję czytania strony lub nawigację za pomocą

klawiatury. Odpowiedni przycisk zostanie umieszczony w górnym rogu strony internetowej.

Po czwarte, publikowanie. Oznacza to, że publikując informacje w sieci, masz kontrolę nad treścią, tzn. nad tym, w jaki

sposób będą one oglądane, jakie fragmenty tekstu, ilość elementów wizualnych czy prostota języka będą miały wpływ na

doświadczenia użytkowników w sieci.

Dlatego też, gdy przeglądana treść nie spełnia Twoich oczekiwań lub po prostu nie pasuje do kontekstu, w którym się

znajdujesz, zamiast opuszczać stronę, poszukaj opisanych powyżej rozwiązań.

Aspekty włączenia, dostępności i personalizacji w odniesieniu do rozwiązań cyfrowych

Technologia ma na celu wypełnienie luki w podejściu do

uczniów o różnych możliwościach, niekoniecznie

niepełnosprawnych, a ponadto dostępnych jest coraz więcej

narzędzi umożliwiających równy udział uczniów w edukacji.

https://chrome.google.com/webstore/category/collection/accessibility
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Temat 2. Umiejętności korzystania z komputera i Internetu niezbędne w 

nauczaniu i uczeniu się 

Funkcje dostępności w smartfonach mają również za zadanie pomóc użytkownikom w korzystaniu z technologii cyfrowych.

Funkcje te są już wbudowane w urządzenie, wystarczy je tylko włączyć po przejściu do menu Ustawienia. Do wyboru są:

czytnik ekranu (asystent głosowy), inne funkcje poprawiające widoczność (np. opcje powiększania), funkcje poprawiające

słyszenie (np. napisy), ustawienia interakcji i dotyku (np. fizyczne klawisze klawiatury), by wymienić te najczęściej używane.

Powiadomienia i etykiety głosowe to przykłady bardziej zaawansowanych funkcji dostępnych dla smartfonów. Sklep Google

Play dla systemu Android oraz Apple Store dla systemu iOS również oferują różne aplikacje poświęcone dostępności treści.

Aspekty włączenia, dostępności i personalizacji w odniesieniu do rozwiązań cyfrowych - ciąg dalszy 

Interesujące aplikacje dla sektora rolniczego to m.in:

Seeing AI, czyli aplikacja inteligentnej kamery dla systemu iOS, przydatna

dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i fizyczną, opowiadająca

o otaczającym ich świecie.

Lookout firmy Google, który wykorzystuje aparat fotograficzny telefonu do

rozpoznawania poziomów, czytania tekstu z dokumentów, identyfikowania

banknotów i badania otoczenia.

Powyższe informacje pozwolą na bardziej spersonalizowane doświadczenia.

https://play.google.com/store/search?q=accessibility&c=apps&hl=en
https://apps.apple.com/us/story/id1266441335
https://www.microsoft.com/en-us/ai/seeing-ai
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.accessibility.reveal
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Wnioski

Poszukiwanie informacji, komunikowanie się, tworzenie treści i rozwiązywanie problemów to jedne z kluczowych umiejętności

w zakresie umiejętności informatycznych. Każda z nich jest niezbędna zarówno w edukacji, jak i w biznesie. Warto dodać, że

Komisja Europejska uznała umiejętności informatyczne za jedną z kompetencji, które powinni opanować obywatele Europy.

Ponieważ wiemy już, że Internet jest beczką pełną informacji, należy również podkreślić, że e-learning umożliwia lepsze

przyswajanie informacji przez uczących się w porównaniu z tradycyjnymi lekcjami, wprowadza większą elastyczność do procesu

nauczania i uczenia się oraz usprawnia proces przekazywania informacji, a także komunikacji.

Stale wprowadzane są nowsze formy metod T&L, wśród nich technologie AI i AR. Platformy współpracy pozostaną narzędziem

angażującym uczących się i ułatwiającym naukę, a także wspierającym rozwój biznesu.

Aby móc korzystać z narzędzi cyfrowych do rozwoju osobistego i zawodowego, należy używać ich w sposób inteligentny,

przestrzegając zasad bezpieczeństwa i ochrony oraz mądrze wybierając potrzebne narzędzia. Powinieneś wybierać narzędzia

cyfrowe, które rzeczywiście będą przydatne, pomocne w codziennej rutynie, wspomagające wykonywanie zadań i których

używanie jest Ci dobrze znane. Tylko wtedy będziesz czerpać korzyści z ich stosowania. Dlatego sprawdź, które rozwiązania

najbardziej Ci odpowiadają i skup się tylko na nich, zamiast rozpraszać się bodźcami warunkującymi.
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Jakie są kolejne kroki?

 3 studia przypadków

 Quiz w mobilnej aplikacji B-LAND
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


